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ABSTRACT

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LIPOLYTIC BACTERIA
FROM DOMESTIC WASTE COMPOSTING

By

Leony Fransiska

Compost is one of type fertilizers which made by various type  hydrolytic
enzyme-producing microorganisms such as lipase. The purpose of this study is to
isolate and identify lipolytic bacteria in the process of composting domestic waste.
The methods included isolation of bacteria from compost samples in several
phases of composting, qualitative lipolytic tests using rhodamine-B media as
selective media, analysis of biochemical characters and production of lipase 5from
selected isolates. We obtained 59 isolates in the initial mesophilic phase, 32
isolates in the thermophilic phase and 27 isolates in the final mesophilic phase
which have lipolytic activities. They gave orange zona around the colony. The test
results on selected isolates and different biochemical characters, obtained 8
lipolytic isolates. Namely LKMA3, LKMD1, LKMG1, LKTB1, LKTD4, LKTF2,
LKMC2 and LKMD4. The enzyme production of 8 selected isolates were carried
out according to the growth time of each isolate. The specific activities of lipase
from LKMA3, LKMG1 and LKTD4 isolates are 0.4689 U / mg, 0.4227 U / mg
and 0.4598 U / mg respectively.

Keywords: compost, lipolityc bacteria, lipase, domestic waste



ABSTRAK

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI LIPOLIK PADA PROSES
PENGGOMPOSAN LIMBAH DOMESTIK

Oleh

Leony Fransiska

Kompos merupakan salah satu jenis pupuk yang selama proses pembuatannya
dibantu oleh berbagai jenis mikroorganisme penghasil enzim hidrolitik seperti
lipase. Tujuan penelitian ini adalah melakukan isolasi dan identifikasi bakteri
lipolitik pada proses pengomposan limbah domestik. Metode yang dilakukan
meliputi isolasi bakteri dari sampel kompos pada beberapa fase pengomposan, uji
lipolitik secara kualitatif menggunakan media rhodamine-B sebagai media
selektif, analisis karakter biokimia dan produksi enzim lipase dari isolat terpilih.
Hasil menunjukkan bahwa terdapat 59 isolat pada fase mesofilik awal, 32 isolat
pada fase termofilik dan 27 isolat pada fase mesofilik akhir yang memiliki
aktivitas lipolitik ditandai dengan zona orange disekitar koloni. Hasil pengujian
terhadap isolat terpilih dan karakter biokimia yang berbeda, diperoleh 8 isolat
lipolitik untuk ditentukan kurva pertumbuhan dan aktivitas lipolitik, yaitu isolat
LKMA3, LKMD1, LKMG1, LKTB1, LKTD4, LKTF2, LKMC2 dan LKMD4.
Produksi enzim dari 8 isolat terpilih dilakukan sesuai dengan waktu pertumbuhan
masing-masing isolat. Hasil penentuan aktivitas spesifik isolat terpilih,
menunjukkan bahwa terdapat 3 isolat yang memiliki aktivitas spesifik relatif
tinggi yaitu isolat LKMA3 sebesar 0,4689 U/mg, isolat LKMG1 sebesar 0,4227
U/mg dan isolat LKTD4 sebesar 0,4598 U/mg.

Kata kunci: kompos, bakteri lipolitik, lipase, limbah domestik
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, limbah domestik adalah limbah yang berasal 

dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga kecuali tinja. Kegiatan rumah 

tangga yang dapat menghasilkan limbah misalnya mencuci, memasak, mandi, 

kegiatan pertanian, kegiatan peternakan. Menurut Tchobanoglous (1979) dalam 

Suhartono (2009), limbah domestik adalah limbah yang dibuang dari pemukiman 

penduduk, pasar, dan pertokoan serta perkantoran. Limbah yang tidak ditangani 

dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan misalnya polusi bau dari 

limbah yang membusuk, pencemaran udara akibat pembakaran sampah, 

pencemaran air akibat pembuangan limbah ke sungai. Limbah domestik ini sekitar 

60-70 %  merupakan sumber utama pencemaran di perairan sungai.  

 

Limbah domestik mengandung sampah padat dan cair yang berasal dari limbah  

rumah tangga dengan beberapa sifat utama yaitu, (1) mengandung bakteri,  
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(2) mengandung bahan organik dan padatan tersuspensi sehingga BOD 

(biological oxygen demand) biasanya tinggi, (3) padatan organik dan anorganik 

yang mengendap di dasar perairan menyebabkan oksigen terlarut (DO) rendah,  

(4) mengandung bahan terapung dalam bentuk suspensi sehingga mengurangi 

kenyamanan dan menghambat laju fotosintesis (Suhartono, 2009). Limbah yang 

menumpuk secara terus-menerus akan mengakibatkan pencemaran pada 

lingkungan. Limbah yang diolah dengan cara yang kurang baik akan membawa 

dampak yang serius pada lingkungan, sebaliknya jika limbah dikelola dengan baik 

maka akan memberikan keuntungan bagi pelakunya. Salah satu metode 

pengolahan limbah yang mudah dilakukan yaitu dengan diolah menjadi pupuk 

kompos. 

 

Menurut Mardani (2013) pembuatan  kompos yang berasal dari limbah domestik 

merupakan  suatu upaya mengurangi penumpukan sampah yang dapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

mencemari lingkungan. Proses pembuatan kompos ini merupakan proses 

dekomposisi material organik menjadi pupuk kompos melalui reaksi biologis, 

mikroorganisme secara aerobik menjaga keseimbangan nutrien, kadar air, pH, 

temperatur dan aerasi yang optimal. Menurut Isroi (2008) selama tahap-tahap 

awal proses pengomposan, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah 

terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu tumpukan 

kompos akan meningkat dengan cepat. Suhu meningkat hingga di atas 40 
o
C-70 

o
C. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba termofilik, yaitu mikroba 

yang aktif pada suhu tinggi. Jumlah mikroba dalam 1 gram kompos dapat 
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mencapai 10 miliar dengan ribuan spesies yang berbeda. Mikroba tersebut adalah 

bakteri, fungi dan kapang. 

 

Komposisi limbah domestik yang berasal dari rumah tangga yang kaya akan 

makromolekul seperti karbohidrat, protein, lemak diduga berpeluang besar untuk 

mendapatkan bakteri penghasil enzim hidrolitik seperti lipase. Bakteri penghasil 

lipase ini termasuk bakteri lipolitik. Bakteri ini bisa didapatkan dari proses 

pengomposan limbah domestik, dimana bakteri ini memiliki aktivitas katalitik 

dalam menghidrolisis minyak atau lemak.  

 

Bakteri penghasil lipase telah ditemukan di beragam habitat seperti tumpukan 

kompos, limbah industri, pabrik pengolahan minyak sayur, tanah yang 

terkontaminasi oleh minyak, minyak mentah, makanan busuk, batubara dan 

sumber air panas (Wang et al., 1995). Beberapa genus bakteri yang telah diketahui 

sebagai penghasil lipase antara lain Bacillus, Pseudomonas flouresens, 

Pseudomonas cepacia, Chromobacterium viscosum, Staphylococcus sp. 

(Staphylococcus aureus, Staphylococcus hyicus dan Staphylococcus carnosus), 

Moraxella dan Propionibacterium (Anggirasti, 2008 dan Kristanti, 2001).  

 

Beberapa penelitian mengenai isolasi dan identifikasi bakteri lipolitik dari kompos 

telah banyak dilaporkan diantaranya isolasi bakteri penghasil lipase dari fase 

pengomposan pada fase termofilik dan ditemukan bakteri yang 98 % mirip 

Bacillus sonorensis sp (Tesalonika, 2012). Beberapa isolat lipolitik dari genus 

Pseudomonas juga berhasil diseleksi dari limbah kantin (Kustiningtyas, 2013), 
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dan  limbah cair domestik (Khasanah, 2013). Sedangkan bakteri yang memiliki 

aktivitas lipase pada fase pematangan kompos manur juga telah berhasil 

diidentifikasi dan memiliki kemiripan 98% dengan Viridibacillus arenosi 

(Fatmawati, 2018). Isolasi bakteri lipolitik dari beberapa jenis kompos telah 

dilakukkan, namun belum ditemukan adanya penelitian dari kompos limbah 

domestik yang diisolasi dari setiap fase pengomposan. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini dilakukan isolasi dan 

identifikasi bakteri lipolitik dari proses pengomposan limbah domestik, proses 

pengambilan sampel dilakukan pada 3 fase yaitu mesofilik awal, termofilik dan 

mesofilik akhir. Isolat terpilih yang didapatkan dilakukan karakterisasi 

biokimianya dan ditentukan aktivitas enzim lipasenya secara kuantitatif.   

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengisolasi bakteri yang memiliki kemampuan menghasilkan enzim lipolitik 

dari kompos limbah domestik. 

2. Mengetahui bakteri penghasil lipolitik yang berhasil diisolasi dari kompos 

limbah domestik. 

3. Mengetahui aktivitas lipolitik yang  dihasilkan oleh bakteri pada proses 

pengomposan. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mendapatkan jenis-jenis mikroorganisme yang memiliki 

kemampuan menghasilkan lipolitik dari kompos. 

2. Mengetahui secara kualitatif dan kuantitatif aktivitas lipolitik yang 

dihasilkan oleh bakteri terpilih dari kompos. 

3. Isolat lipolitik terpilih yang diperoleh dapat digunakan  sebagai salah satu 

sumber mikroorganisme yang dapat di eksplorasi kemampuannya dalam 

aplikasi industri dan bioteknologi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Bakteri Lipolitik 

 

 

 

Bakteri lipolitik merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk memecah 

atau menghidrolisis lemak, fosfolipid dan turunannya (Winarno, 1983). Banyak 

bakteri yang bersifat aerobik dan proteolitik aktif juga bersifat lipolitik (Fardiaz, 

1992). Jenis-jenis mikroorganisme yang mempunyai sejumlah spesies bersifat 

lipolitik misalnya bakteri Pseudomonas, Alcaligenes, dan Staphylococcus; kapang 

termasuk jenis Rhizopus, Geotrichum, Aspergillus, dan Penicillium; serta khamir 

termasuk jenis Candida, Rhodotorula, dan Hansenula. Salah satu contoh yang 

bersifat lipolitik kuat misalnya P. Fluorescens (Buckle, 1987). 

 

Menurut Jaeger et al. (1994), aktivitas lipolitik yang dihasilkan oleh bakteri 

merupakan produk metabolisme primer dari bakteri tersebut, yang digunakan 

untuk memecah lipid. Pada hampir semua kasus, bakteri lipolitik berfungsi 

dengan baik pada emulsi minyak dalam air, dimana kandungan air tinggi dan area 

interfacial untuk degradasi tersedia luas dan substrat trigliserida dapat digunakan. 
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Bakteri lipolitik telah diisolasi dari tanah, air limbah industri susu (Duangsong et 

al, 2002) dan susu mentah (Hantsis-Zacharov, 2007). Beberapa diantaranya  

diidentifikasi sebagai Pseudommonas dan Bacillus (Amara et al, 2009; Kumar et 

al, 2012; Krishnaveni et al, 2012), Serratia marcescens (Parkash et al, 2007), 

Arthrobacter, Staphylococcus (Shivsharan et al, 2013) dan Acinetobacter 

(Gammaproteobacteria) (Hantsis-Zacharov dan Halpern, 2007). Diantara bakteri 

tersebut, Geobacillus diketahui dapat menghasilkan lipase dengan aktivitas lebih 

dari 30 U/mL (Amara et al, 2009). Selain itu, Micrococcus telah banyak 

dilaporkan sebagai bakteri penghasil lipase dengan aktivitas tinggi dibandingkan 

dengan bakteri Gram positif lainnya seperti Bacillus (Shivsharan dkk, 2013; Nisha 

et al, 2014). Bakteri lipolitik yang belum diketahui identitasnya dapat 

diidentifikasi dengan karakterisasi sifat morfologi koloni dan karakterisasi sifat 

fisiologisnya. Jenis lain yang memiliki kemampuan memecah lipid adalah 

Moraxella catarrhalis, Methanospirillum hungatei, Themosyntropha lipolytica, 

dan  Pseudomonas aeruginosa (Bendikiene, 2014). 

 

1. Fase Pertumbuhan Bakteri 

Fase pertumbuhan bakteri dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag, fase 

logaritma (eksponensial), fase stasioner dan fase kematian. Grafik fase 

pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik fase pertumbuhan bakteri (Volk dan Wheeler, 1993)  

 

Fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama 

fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, 

suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal dan sifat fisiologis mikroorganisme 

pada media sebelumnya. Fase eksponensial ditandai dengan terjadinya periode 

pertumbuhan cepat. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial 

ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Selain itu, derajat 

pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media, suhu 

inkubasi, kondisi pH dan aerasi. Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah 

menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara 

jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup. 

 

Fase stasioner merupakan saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju 

kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan akan tetap. Keseimbangan 

jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat 

pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi 

akumulasi produk toksik sehingga mengganggu pembelahan sel. Fase stasioner ini 
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dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju  

kematian yang melampaui laju pertumbuhan (Volk dan Wheeler, 1993). 

 

 

 

B. Enzim  

 

 

 

Kata enzim berasal dari bahasa Yunani “enzyme” yang berarti “di dalam sel”. 

Willy Kuchne (1876) mendefinisikan enzim sebagai fermen (ragi) yang 

bentuknya tidak tertentu dan tidak teratur, yang dapat bekerja tanpa adanya 

mikroba dan dapat bekerja di luar mikroba. Definisi tersebut berubah setelah 

dilakukan penelitian lanjutan oleh Buchner pada tahun 1897. Enzim dapat 

diproduksi oleh mikroba atau bahan lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Enzim 

juga dapat diisolasi dalam bentuk murni (Winarno, 1986). 

 

Enzim merupakan senyawa protein yang dapat mengkatalisis seluruh reaksi 

kimia dalam sistem biologis. Semua enzim murni yang telah diamati sampai saat 

ini adalah protein. Aktivitas katalitiknya bergantung kepada integritas strukturnya 

sebagai protein. Enzim dapat mempercepat reaksi biologis, dari reaksi yang 

sederhana, sampai ke reaksi yang sangat rumit. Enzim bekerja dengan cara 

menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi sehingga mempercepat 

proses reaksi. Percepatan reaksi terjadi karena enzim menurunkan energi 

pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi.  
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Enzim mengikat molekul substrat membentuk kompleks enzim substrat yang 

bersifat sementara dan lalu terurai membentuk enzim bebas dan produknya 

(Lehninger, 1995). 

E = S                  ES                  E + P 

E = enzim S = substrat P= Produk ES = enzim substrat 

 

Sifat-sifat istimewa enzim adalah kapasitas katalitik dan spesifisitasnya yang 

sangat tinggi. Selain itu enzim mempunyai peran dalam transformasi berbagai 

jenis energi (Winarno, 1986). Enzim disusun oleh untaian asam amino yang 

panjang dan antar asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida (Judoamidjojo 

dkk., 1992). Fungsi suatu enzim adalah sebagai katalis untuk mempercepat proses 

biokimia yang terjadi didalam sel maupun di luar sel (Poedjiadi, 1994). 

 

Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dapat dibedakan dalam 2 golongan, 

yaitu endoenzim dan eksoenzim. Endoenzim disebut juga enzim intraseluler, 

dihasilkan di dalam sel yaitu pada bagian membran sitoplasma dan melakukan 

metabolisme di dalam sel. Eksoenzim (enzim ekstraseluler) merupakan enzim 

yang dihasilkan sel kemudian dikeluarkan melalui dinding sel sehingga terdapat 

bebas dalam media yang mengelilingi sel dan bereaksi memecah bahan organik 

tanpa tergantung pada sel yang melepaskannya (Soedigdo, 1988). 

 

Berdasarkan biosintesisnya, enzim dibedakan menjadi enzim konstitutif dan 

enzim induktif. Enzim konstitutif adalah enzim yang selalu tersedia di dalam sel 

mikroba dalam jumlah yang relatif konstan, sedangkan enzim induktif adalah 
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enzim yang ada dalam jumlah sel yang tidak tetap, tergantung pada adanya 

induser. Enzim induktif ini jumlahnya akan bertambah sampai beberapa ribu kali 

bahkan lebih apabila dalam medium mengandung substrat yang menginduksi, 

terutama bila substrat penginduksi merupakan satu-satunya sumber karbon 

(Kurnia, 2010). 

 

1. Mekanisme Reaksi Enzim  

 

Terikatnya substrat pada sisi aktif enzim menyebabkan berubahnya keadaan 

substrat sehingga berada dalam keadaan transisi dan akibatnya molekul substrat 

mengalami perubahan konformasi transisi yang diperlukan agar dapat diubah 

menjadi produk. Beberapa ion logam yang merupakan kofaktor juga membantu 

terjadinya ikatan substrat dengan enzim (Wheeler, 1994). Jika enzim telah 

melakukan pembentukan ikatan antara enzim dengan substrat dengan membentuk 

molekul kompleks enzim substrat, pembentukan molekul ini sangat dipengaruhi 

oleh bentuk sisi aktif enzim dan kespesifikan substrat.  

 

Menurut Shahib (2005) ada dua teori yang mendukung dalam penjelasan 

pembentukan kompleks enzim substrat, teori pertama yang diajukan oleh Fisher 

yaitu teori Kunci dan Gembok / “Lock and Key” yang menjelaskan bahwa adanya 

kespesifikan enzim terhadap substrat tertentu yang bentuknya sesuai dengan sisi 

aktif enzim. Teori kedua adalah teori yang diajukan oleh Koshland yaitu teori “ 

Induced Fit” yang menjelaskan bahwa substrat akan menginduksi suatu 

perubahan bentuk sisi aktif enzim sehingga dapat dengan mudah berikatan. 

Mekanisme enzim dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Mekanisme Reaksi Enzim (Shahib, 2005)  

 

2. Penggolongan Enzim 

 

Penggolongan enzim secara internasional telah dilakukan secara sistematis. 

Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam enam kelas utama, masing-

masing dengan sub kelas, berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisis disajikan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Klasifikasi Enzim secara Internasional berdasarkan reaksi yang 

Dikatalisis 

 

No  Kelas  Jenis Reaksi yang dikatalisis 

1 Oksidoreduktase  Pemindahan  elektron  

2 Transferase  Reaksi pemindahan gugus fungsional 

3 Hidrolase  Reaksi hidrolisis (pemindahan gugus fungsional ke 

air) 

4 Liase  Penambahan gugus ke ikatan ganda atau sebaliknya 

5 Isomerase  Pemindahan gugus di dalam molekul menghasilkan 

bentuk isomer 

6 Ligase  Pembentukan ikatan C-C, C-S, C-O dan C-N oleh 

reaksi kondensasi yang berkaitan dengan 

penguraian ATP 

Sumber : Lehninger, 1990 
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C. Lipase dan Manfaatnya 

 

 

 

Lipase atau asilgliserol hidrolase (E.C. 3.1.1.3) merupakan enzim yang 

mengatalisis hidrolisis trigliserida menjadi diasilgliserida, monogliserida, gliserol, 

dan asam lemak bebas pada interface lemak - air. Selain itu, lipase juga 

mempunyai kemampuan untuk mengatalisis reaksi esterifikasi, alkoholisis, dan 

asidolisis (Gupta et al., 2003; Gupta et al., 2004). Lipase termasuk dalam enzim 

induktif yang sangat dipengaruhi oleh adanya konsentrasi minyak atau lemak 

didalam substrat. Lipase adalah enzim hidrolase yang berperan sebagai biokatalis 

dalam menghidrolisis lemak mono-, di-, dan trigliserida untuk menghasilkan asam 

lemak bebas dan gliserol (Winarno, 1986). 

 

Lipase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis trigliserida menjadi asam 

lemak bebas (ALB), gliserida (digliserida dan monogliserida) serta gliserol 

(Winarno, 1995). Reaksi hidrolisis ini dapat dilihat pada Gambar 2. Digliserida 

dan monogliserida yang merupakan senyawa antara mempunyai sifat aktif 

permukaan atau penurunan tegangan permukaan yang lebih baik dibandingkan 

trigliserida. 

Trigliserida     + H2O                            Digliserida       + ALB 

Digliserida      + H2O                             Monogliserida + ALB 

Monogliserida + H2O                            Gliserol            + ALB 

Trigliserida + 3H2O                              Gliserol            + 3ALB  

Keterangan: ALB = Asam Lemak Bebas (Macrae, 1983)   

Gambar 3. Reaksi Hidrolisis Enzim Lipase 
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Lipase dapat dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu dari mamalia, tumbuhan 

dan mikroba. Lipase yang berasal dari mamalia dikelompokkan menjadi: 

a. Lipase pada sistem pencernaan, seperti lingual, lambung dan pangkreas 

b. Lipase pada jaringan, seperti hati, paru, jantung dan ginjal 

c. Lipase dalam susu. 

Lipase yang bersumber dari tumbuhan, dikelompokkan menjadi empat jenis, 

yaitu: 

a. Triasilgliserol lipase, terdapat pada tanaman jagung, minyak sawit, kacang, 

beras dan kentang.  

b. Silhidrolase, terdapat pada tanaman kentang. 

c. Phospolipase, terdapat pada tanaman seledri, kol dan kacang. 

d. Liphospolipase, terdapat dalam tanaman jagung. 

Sedangkan lipase yang dihasilkan oleh mikroba dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

a. Bakteri, seperti lipase Staphylococcus aureus, Bacillus, Pseudomonas dan 

Miraxella. 

b. Kapang, seperti lipase Penicillium camberti, Geotrichum candidum, dan 

Mucor meihei. 

c. Khamir, seperti lipase Candida antartika, Candida rugosa dan Candida 

cylindraceae (Yusnizar, 2001). 

 

Lipase yang dihasilkan oleh mikroba khususnya bakteri berasal dari genus 

Bacillus, Pseudomonas dan Bukholderia (Yapasan, 2008). Lipase dari bakteri 
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kebanyakan diproduksi secara ekstraselular. Lipase dari bakteri memainkan 

peranan yang penting dalam kehidupan manusia seperti dalam  

pembuatan yoghurt dan keju. Lipase juga digunakan sebagai katalis yang murah 

dan serbaguna untuk mendegradasi lipid dalam aplikasi modern seperti 

penggunaan lipase untuk pembuatan deterjen dan biokatalis, serta juga dapat 

digunakan sebagai energi alternatif untuk mengubah minyak tumbuhan menjadi 

bahan bakar (Sharma et al., 2001). Pemanfaatan lipase dalam bidang industri 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pemanfaatan Lipase di Industri 

 

Bidang Industri Kegunaan Produk 

a. Pangan    

1. Industri susu olahan Hidrolisis lemak produk 

susu 

„flavouring agent‟ untuk 

industri produk susu 

2. Industri  roti Meningkatkan aroma dan 

memperpanjang masa 

simpan 

Produk roti dan kue 

3. Industri pengolahan 

daging dan ikan 

Meningkatkan aroma dan 

menghilangkan kelebihan 

lemak 

Produk daging dan ikan 

4. Industri kimia dan 

obat-obatan 

Transesterifikasi minyak 

alami 

Produk lemak dan 

minyak (pembentukan 

cocoa butter) 

b. Non pangan   

1. Industri oleokimia Hidrolisis minyak/lemak Asam lemak, digliserida 

dan monogliserida 

2. Industri deterjen Menghilangkan noda/spot 

lemak dan minyak 

Deterjen untuk laundry 

dan penggunaan di rumah 

tangga 

3. Industri kosmetik Menghilangkan lemak Kosmetika secara umum 

4. Industri kulit Menghilangkan lemak 

dari jaringan kulit hewan 

Produk-produk kulit 

5. Kedokteran Analisis trigliserida darah Diagnostik  

(Saktiwansyah, 2001). 
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1. Karakteristik Enzim Lipase yang dihasilkan oleh Mikroba  

 

Salah satu karakteristik utama dari lipase, yaitu enzim ini dapat bekerja pada 

lapisan antar muka karena adanya perbedaan kepolaran antara lipase dengan 

substrat yang dikatalisisnya. Lipase cenderung bersifat polar, sedangkan 

substratnya berupa senyawa non polar, sehingga lipase bekerja pada bagian antar 

muka antara fasa yang larut dalam air dan fasa minyak dari substratnya (Seniwati 

dkk., 2010). Aktivasi pada lapisan antar muka dari lipase ini akan meningkat 

ketika substrat yang tersedia berada dalam bentuk emulsinya. Sebagai akibat dari 

karakteristik ini, maka kinetika dari lipase tidak mengikuti aturan klasik model 

Michaelis-Menten (Jaeger et al., 1994). Substrat dan produk yang dihasilkan dari 

katalitik lipase ini terkadang bersifat tidak dapat larut dengan baik dalam media 

air. Hal ini membuat enzim dapat dengan mudah dipisahkan dari substrat dan 

produknya.  

 

Pada umumnya enzim bersifat tidak stabil dalam pelarut organik dan dapat 

terdenaturasi atau hilang aktifitas katalitiknya. Akan tetapi lipase dapat stabil dan 

tetap aktif dalam suatu pelarut organik tanpa adanya penambahan senyawa 

penstabil. Jenis substrat dari lipase juga terkadang tidak dapat larut atau bersifat 

sedikit larut dalam media air. Karena itu, dalam fenomena seperti ini digunakan 

suatu pelarut organik atau larutan organik-air sebagai media reaksi. Karena lipase 

tetap memiliki kemampuan katalitiknya dalam suatu pelarut organik, membuat 

lipase banyak diaplikasikan dalam bidang bioteknologi (Jaeger et al., 1994). 
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Lipase yang dihasilkan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah lama waktu inkubasi. Lama waktu inkubasi mempengaruhi jumlah lipase 

yang dihasilkan. Kemampuan bakteri dalam menghasilkan lipase telah ditemukan 

dengan lama waktu inkubasi dari beberapa jam sampai beberapa hari. Menurut 

Winkler et al (1986) sebagian besar lipase bakteri dilaporkan sejauh ini konstitutif 

dan tidak spesifik dalam spesifisitas substrat dan lipase bakteri sedikit 

thermostabil. 

 

2. Aktivitas Enzim Lipase  

 

Unit enzim (U) dinyatakan sebagai jumlah enzim yang melakukan katalisis 

sehingga terjadi perubahan satu mikromol (1 x 10
-6

 mol) substrat per menit. 

Sedangkan aktivitas spesifik adalah jumlah unit enzim permiligram protein. 

Aktivitas spesifik biasanya mencerminkan kemurnian enzim. Selama pemurnian, 

aktivitas spesifik enzim meningkat dan tetap jika enzim sudah menjadi murni. 

Aktivitas enzim lipase yang dapat mengkatalisis pemutusan  ikatan ester disebut 

aktivitas hidrolisis lipid (lipolisis). Aktivitas hidrolisis lipid dapat maksimal jika 

teradsorpsi pada bidang pertemuan (interface) air minyak (Lehninger, 1995). 

 

 

 

D.  Limbah Domestik   

 

 

 

Limbah domestik dibagi dalam dua kelompok yaitu limbah organik dan limbah 

anorganik. Limbah organik bersumber dari kotoran (tinja), sisa sayuran dan 

makanan, sedangkan limbah anorganik dapat berupa plastik, kertas, bahan-bahan 
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kimia yang diakibatkan oleh penggunaan deterjen, sampo, sabun dan penggunaan 

bahan kimia lainnya. Limbah organik umumnya dapat didegradasi oleh mikroba 

dalam lingkungan. Sebaliknya, limbah anorganik lebih sulit didegradasi sehingga 

sering menimbulkan pencemaran di lingkungan. Pada daerah yang tidak 

mempunyai unit pengelolaan limbah domestik, umumnya limbah dibuang 

langsung ke lingkungan khususnya perairan (sungai, danau) yang kemudian 

terangkut dan terendapkan di sepanjang badan perairan.   

 

Limbah rumah tangga dipengaruhi oleh proses yang dialami pada sumbernya serta 

proses anaerobik yang berlangsung di dalam limbah itu sendiri. Pada umumnya 

suhu limbah rumah tangga lebih tinggi dari suhu normal air, bahkan limbah dari 

sumber tertentu dapat mencapai 40–50
0
C, misalnya dari sumber-sumber yang 

aktivitasnya menggunakan pencucian dalam keadaan panas. Efek terpenting dari 

suhu tinggi pada limbah adalah turunnya kadar oksigen terlarut yang 

menyebabkan terjadinya pembusukan. Bau yang timbul pada limbah rumah 

tangga juga sangat dipengaruhi oleh kehadiran mikroorganisme seperti bakteri, 

algae, serta adanya gas H2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik atau oleh 

adanya zat-zat organik (Suriawiria, 2003). 

 

Limbah rumah tangga menggandung lemak dan minyak yang merupakan 

komponen utama bahan makanan. Lemak tergolong pada bahan organik yang 

tetap dan tidak mudah untuk diuraikan oleh bakteri. Di dalam limbah, sebagian 

besar minyak akan mengapung, namun ada pula diantaranya yang mengendap di 

dalam lumpur. Apabila minyak dan lemak tidak dihilangkan sebelum dibuang ke 
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perairan, dapat menimbulkan lapisan tipis berupa semacam selaput, sehingga 

mempengaruhi kehidupan yang ada di permukaan air. Kadar lemak yang dapat 

diperbolehkan dalam limbah adalah sebesar 15-20 mg/l (Sugiharto, 1987).  

 

 

 

E. Kompos  

 

 

 

1. Pengertian Kompos  

 

Kompos merupakan bahan organik, seperti daun-daunan, jerami, alang-alang,  

rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung, sulur, carang-carang serta kotoran 

hewan yang telah mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Proses 

pengomposan bisa terjadi dengan sendirinya di lingkungan terbuka. Melalui 

proses alami, rumput, daun-daunan dan kotoran hewan serta sampah lainnya lama 

kelamaan membusuk karena kerja sama antara mikroorganisme dengan cuaca. 

Proses ini dapat dipercepat dengan menambahkan mikroorganisme pengurai 

sehingga dalam waktu singkat akan diperoleh kompos yang berkualitas baik. 

 

2. Komposisi dan Parameter Kualitas Kompos   

 

Semakin tinggi rasio C/N bahan organik maka proses pengomposan atau 

perombakan bahan semakin lama. Waktu yang dibutuhkan bervariasi dari satu 

bulan hingga satu tahun tergantung bahan dasar. Proses perombakan bahan 

organik terjadi secara biofisika-kimia, melibatkan aktivitas biologi 
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mikroorganisme dan mesofauna. Secara alami proses peruraian bisa dalam 

keadaan aerob (dengan O2) maupun aneorob (tanpa O2). Temperatur yang baik 

selama proses pengkomposan antara 35 hingga 70 
o
C. 

 
Peningkatan temperatur di 

atas suhu 70 
o
C mengakibatkan terjadinya supresi mikroba termofilik kompos 

probiotik normal dan menumbuhkan mikroba baru jenis ekstrimofilik yang masih 

belum diketahui efeknya terhadap kualitas kompos. Temperatur akan menurun 

saat proses pengkomposan dengan mikroba telah berakhir.  

 

Ukuran partikel menentukan kecepatan degradasi sampah karena semakin kecil  

ukuran partikel, maka proses degradasi akan semakin cepat. Sedangkan pH  

selama proses tidak berpengaruh namun pH pada hasil kompos berpengaruh pada  

tanaman. pH tanah yang dipengaruhi kompos memiliki efek pada pertumbuhan  

tanaman. Faktor lainnya adalah kandungan nutrisi yang merupakan sumber  

kebutuhan tanaman terutama nitrogen, fosfat, dan kalium (Leifeld, et al., 2002). 

 

3. Proses Pengomposan   

 

Proses pengomposan dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan bantuan oksigen 

(aerobik) dan tanpa bantuan oksigen (anaerobik). Pembuatan kompos aerobik 

dilakukan di tempat terbuka karena mikroorganisme yang berperan dalam proses 

tersebut membutuhkan oksigen. Untuk pembuatan kompos secara anaerobik 

dilakukan di tempat tertutup karena mikroba yang berperan tidak membutuhkan 

oksigen. Umumnya pembuatan kompos dilakukan secara aerobik. Proses 

dekomposisi secara anaerobic tidak diinginkan selama proses pengomposan 
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karena akan dihasilkan bau yang tidak sedap. Proses anaerobik akan 

menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau tidak sedap, seperti: asam-asam 

organik (asam asetat, asam butirat, asam valerat, puttrecine), amonia, dan H2S 

(Yuwono, 2005). Proses pengomposan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Proses Pengomposan  

 

Proses pengomposan  secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pengomposan aerob 

Pengomposan secara aerobik membutuhkan oksigen. Mikroorganisme yang 

terlibat dalam proses pengomposan membutuhkan oksigen dan air untuk 

merombak bahan organik dan mengasimilasikan sejumlah karbon, nitrogen, 

fosfor, belerang dan unsur lainnya untuk sintesis protoplasma sel tubuhnya 

(Simamora dan Salundik, 2006). Dekomposisi secara arobik adalah modifikasi 

yang terjadi secara biologis pada struktur kimia atau biologi bahan organik 

dengan adanya oksigen. Dalam proses ini banyak koloni bakteri yang berperan 

dan ditandai dengan perubahan temperatur. Hasil dari dekomposisi bahan organik 

secara aerobik adalah CO2, H2O, humus dan energi (Djuarnani dkk, 2005). 
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Pada sistem ini, kurang lebih dua pertiga unsur karbon (C) menguap menjadi 

(CO2) dan sisanya satu pertiga bagian bereaksi dengan nitrogen dalam sel  

hidup. Selama proses pengomposan berlangsung akan terjadi reaksi eksotermik 

sehingga timbul panas akibat pelepasan energi.  

 

Bahan organik + O2                                     H2O + CO2 + hara + humus +  energy 

 

b. Pengomposan anaerob 

Pengomposan secara anaerobik merupakan modifikasi biologis pada struktur 

kimia dan biologi bahan organik tanpa adanya oksigen (hampa udara). Proses ini 

merupakan proses yang dingin dan tidak terjadi fluktuasi temperatur seperti yang 

terjadi pada proses pengomposan secara aerobik. Namun, pada proses anaerobik 

perlu tambahan panas dari luar (Djuarnani dkk, 2005).  

Pengomposan anaerobik akan menghasilkan gas metan (CH4), karbondioksida 

(CO2), dan asam organik yang memiliki bobot molekul rendah seperti asam asetat, 

asam propionat, asam butirat, asam laktat, dan asam suksinat. Gas metan bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif (biogas). Sisanya berupa lumpur 

yang mengandung bagian padatan dan cairan. Bagian padatan ini yang disebut 

kompos. Namun, kadar airnya masih tinggi sehingga sebelum digunakan harus 

dikeringkan (Simamora dan Salundik, 2006). 

 

Bahan organik                    CH4 + hara + humus 

Mikroba aerob 

N, P, K 

Mikroba anaerob 

N, P, K 
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4. Prinsip Pengomposan  

 

Prinsip pengomposan adalah menurunkan C/N rasio bahan organik hingga sama 

dengan C/N tanah yaitu antara 10-20. Penurunan rasio ini dimaksudkan untuk 

memudahkan tanaman menyerap unsur hara dari kompos. Proses pengomposan 

umumnya melibatkan beberapa jenis mikroba seperti bakteri, kapang, 

actinomycetes, protozoa, jamur tingkat tinggi, serta beberapa makrofauna seperti 

cacing tanah, rayap atau semut (Isroi, 2008). 

 

Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba termofilik, yaitu mikroba 

yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi dekomposisi atau penguraian 

bahan organik yang sangat aktif. Mikroba-mikroba di dalam kompos dengan 

menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air dan 

panas. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur 

angsur mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat 

lanjut, yaitu pembentukan komplek liat humus. Selama proses pengomposan akan 

terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat 

mencapai 30-40% dari volume atau bobot awal bahan. Gambaran umum 

mengenai proses pengomposan dan perubahan suhu yang terjadi selama 

pengomposan dapat dilihat pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Fase dan suhu pengomposan (Isroi, 2008)  

 

Hasil oksidasi dilepas ke udara dalam bentuk CO2. Organisme yang berperan 

dalam proses pengomposan dapat dilihat pada Tabel 3, sedangkan perubahan suhu 

selama proses pengomposan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 3. Organisme yang terlibat dalam pengomposan 

Kelompok Organisme Organisme Jumlah /Gram Kompos 

Mikroflora Bakteri 10
8
-10

9
 

Aktinomycetes 10
5
-10

8
 

Kapang 10
4
-10

6
 

Mikrofauna Protozoa 10
4
-10

5
 

Makroflora Jamur tingkat tinggi  

Makrofauna Cacing tanah. Rayap, 

semut dan kutu 

 

Sumber : Isroi, 2008 

 

Tabel 4. Perubahan suhu pada proses pengomposan 

Fase Suhu (
0
C) Mikroorganisme 

Latent 20-25  

Pertumbuhan 25-40 Mesofilik 

Termofilik 40-60 Termofilik 

Pematangan 20-40 Mesofilik 

Sumber : Polprasert,  1989  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia Universitas Lampung dan UPT 

Laboratorium Biomassa dari bulan Maret 2018 – November 2018.  

 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah peralatan gelas standar 

laboratorium (gelas kimia, gelas ukur, tabung reaksi, labu takar, cawan Petri, labu 

Erlenmeyer, batang pengaduk dan pipet tetes), neraca analitik, mikropipet, oven, 

autoclave, Laminar Air Flow (LAF), incubator, sentrifuga, tabung sentrifuga, 

tabung Eppendrof , mikropipet, termometer, shaker, shaker incubator, pH meter, 

spektrofotometer UV-Vis, mikroskop cahaya, kaca preparat, spatula, kertas buram, 

kapas berlemak, kain kassa, jarum ose, pembakar Bunsen. 

 

Bahan-bahan yang diperlukan yaitu limbah domestik padat, kompos matang, 

akuades, alumunium foil, alkohol, NaOH, NaCl, aseton, etanol, buffer fosfat pH 7 
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dan  indikator phenolphthalein, media pertumbuhan Nutrient Agar (NA), Nutrient 

Broth (NB), sedangkan media selektifnya Rhodamine B, olive oil, tween 80, 

indikator phenoftalein (pp). Sampel adalah kompos pada fase mesofilik awal, 

termofilik dan mesofilik akhir.  

 

 

 

C. Prosedur  Penelitian  

 

 

 

1. Tahap Persiapan  

 

 

a.  Persiapan Alat   

 

Semua peralatan gelas yang akan dipakai dicuci bersih, dikeringkan dan dilakukan 

sterilisasi agar alat-alat tersebut terhindar dari mikroba yang tidak diinginkan. 

Sterilisasi alat dilakukan dengan menggunakan autoclave pada suhu 121°C 

dengan tekanan 1 atm selama 20 menit. Seluruh kegiatan dilakukan secara aseptik 

di dalam laminar air flow.  

 

b. Pembuatan Media Padat 

 

Media padat  yang digunakan yaitu medium Nutrient Agar (NA) untuk media 

pertumbuhan bakteri. Medium NA dibuat dengan menimbang 2,8 g NA, 

kemudian dilarutkan dalam 100 mL aquades dan disterilisasi di autoclave pada 

suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 15 menit. 
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c. Pembuatan Media Selektif  

 

Media selektif yang digunakan adalah Rhodamine B. Substrat untuk skrining 

lipase terdiri dari olive oil, Tween 80, akuades dan Rhodamine B. Pertama-tama 

Rhodamine B ditimbang sebanyak 0,0005 gr kemudian dilarutkan dalam 100 mL 

akuades, setelah itu larutan Rhodamine B disterilkan dengan menggunakan 

suntikan dan mikrofilter berukuran 0,2  . Setelah itu dibuat media NA dengan 

menimbang 2,8 g NA, kemudian dilarutkan dalam 100 mL aquades dan 

disterilisasi di autoclave pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 15 menit. 

Kemudian ditambahkan komposisi media selektif yaitu, olive oil sebannyak 1000 

 L, Tween 80 sebanyak 500  L, akuades sebanyak 300  L dan Rhodamine B 

sebanyak 200  L kemudian dituangkan ke dalam cawan petri. 

 

d. Pembuatan Media Kultur 

 

Media cair  yang digunakan sebagai starter dan kultur disiapkan dengan cara 

menimbang 1,3 Nutrient Broth (NB) gr kemudian dilarutkan dalam 100 mL 

aquades ditambah 2 tetes tween 80 dan 2 mL minyak zaitun dan disterilisasi di 

autoclave pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 15 menit. 

 

e. Pembuatan Larutan Fisiologis  

 

Bubuk sodium chloride sebanyak 0,85 gram ditimbang pada gelas beaker dengan 

menggunakan neraca analitik. Kemudian bubuk tersebut dilarutkan dengan 100 

mL akuades. Larutan tersebut dipindahkan kedalam Erlenmeyer kemudian ditutup 

dengan kapas berlemak aluminium foil kemudian dilarutkan hingga larut 
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sempurna dengan bantuan magnetic stirer. Larutan tersebut disterilisasi dengan 

autoclave pada suhu 121
0
C, tekanan 2 atm selama 15 menit. Larutan ini 

digunakan sebagai larutan pengencer untuk membandingkan dengan akuades. 

 

f. Pembuatan Pereaksi   

 

Pereaksi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pereaksi Lowry (Lowry 

et al., 1951). Pereaksi Lowry digunakan untuk menguji kadar protein ekstrak 

kasar enzim lipase. Pereaksi Lowry terdiri atas 4 macam, yaitu: 

i. Pereaksi A: 2 gr Na2CO3 dilarutkan dalam 100 mL NaOH 0,1 N 

ii. Pereaksi B: 5 mL larutan CuSO4.5H2O 1% (w/v) ditambahkan 5 mL larutan 

Na(K)-tartarat 1% (w/v) 

iii. Pereaksi C: 2 mL pereaksi B ditambahkan 100 mL pereaksi A 

iv. Pereaaksi D: reagen Folin-Ciocelteau diencerkan dengan akuades 1:1 

  

2. Pembuatan Kompos  

 

Kompos dibuat dengan pengolahan limbah padat. Kompos disiapkan dengan 

menggunakan limbah rumah tangga. Limbah padat dan  kompos matang 

dicampurkan dengan perbandingan rasio 60:40 tersebar merata pada permukaan. 

Penyusunan bahan disusun hingga ketinggian 47 x 26 x 47 cm dan kadar air 

dipertahankan pada 50-60 % selama pengomposan. Campuran diletakkan pada 

tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung, dapat dilakukan penutupan 

dengan terpal. Campuran harus dipastikan mendapat sirkulasi udara yang cukup. 

Untuk  mengatur temperatur, kelembaban dan oksigen pada proses pengomposan, 

maka dilakukan proses pembalikan secara periodik (Jayasree and Ranjini, 2012). 
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3. Pengambilan Sampel Kompos  

 

Pengambilan sampel kompos dilakukan pada tiga titik di fase pengomposan. Pada 

penelitian ini dilakukan pada tiga fase yaitu mesofilik awal (30-37 
0
C), termofilik 

(45-77 
0
C) dan mesofilik akhir (30-37 

0
C). Pengukuran temperatur dilakukan 

setiap hari untuk mengetahui suhu optimum pertumbuhan mikroba. Apabila 

terjadi perbedaan yang signifikan, maka dilakukan pembalikan (mengaduk) 

kompos. Hal ini dilakukan agar oksigen tercampur secara merata. Ketika 

pengukuran suhu menunjukkan ketiga fase tersebut maka pada waktu tersebut 

diambil sampel kompos sebanyak 10 gram pada bagian tengah file kompos lalu 

dicatat suhu dan pHnya dan selanjutnya dilakukkan uji di Laboratorium.  

 

4. Skrining Bakteri Lipolitik  

 

Skrining bakteri lipolitik dilakukan dari sampel kompos. Sampel pada setiap fase 

ditimbang sebanyak 5 gram secara aseptik ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL 

steril. Sampel dilarutkan dengan larutan fisiologi (NaCl 0,85 % (w/v)). Kemudian 

di shaker selama 15 menit yang bertujuan untuk melepaskan mikroba yang masih 

terjerat pada kompos. Kemudian sampel di saring, diambil larutannya dan 

dilakukan pengenceran secara bertingkat hingga 7 kali (10
-7

). Setelah itu diambil 

50 µL kemudian di tuangkan dengan metode pour plate pada media Nutrien Agar 

dan diinkubasi pada suhu yang sesuai pada tiga fase ketika pengambilan sampel 

selama 24 jam. Kultur bakteri kemudian dipindahkan ke media Nutrien Agar baru 

secara aseptik menggunakan jarum dan diinkubasi kembali selama 24 jam pada 

suhu yang sesuai ketika pengambilan sampel. 
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5. Uji Kualitatif Aktivitas Lipolitik  

 

Setelah terdapat koloni tunggal dari media pertumbuhan maka koloni tersebut 

digoreskan ke media selektif. Media selektif yang digunakan adalah Rhodamin B. 

Semua isolat diinokulasi untuk menentukan aktivitas lipolitik dan diinkubasi pada 

suhu yang sesuai ketika pengambilan sampel. Koloni yang tumbuh diamati di 

bawah lampu UV dengan panjang gelombang 365 nm. Uji aktivitas lipolitik 

terdeteksi dengan munculnya zona orange disekitar koloni yang menunjukan 

bahwa koloni tersebut memiliki aktivitas lipase (Jaeger, 1994).  

 

6. Identifikasi Bakteri Lipolitik  

 

Identifikasi mikroba penghasil lipolitik dilakukan melalui serangkaian uji 

biokimia meliputi pengecetan gram dan uji motilitas. Identifikasi mengacu pada 

buku Bergey’s Manual Determinative Bacteriology (Holt et al., 1994). Adapun 

prosedur dari masing-masing uji ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Pengecatan Gram 

Uji Gram dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengamatan 

morfologi bakteri. Teknik ini dilakukan dengan mengambil biakan bakteri dengan 

menggunakan jarum ose pada objek glas  yang sudah disterilkan dengan 

menggunakan alkohol 70 %, kemudian ditetesi cristal violet sebagai pewarna 

utama dan didiamkan 1 menit. Dicuci dengan air mengalir, ditetesi iodine sebagai 

mordant didiamkan 1 menit, dibilas dengan air mengalir. Ditetesi alkohol 70 % 

didiamkan sampai 30 menit dan dibilas kembali dengan air mengalir, ditetesi 

safranin sebagai pewarna tandingan. Setelah itu dikeringkan dan diperiksa 
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dibawah mikroskop. Pada pewarnaan ini akan didapatkan perbedaan warna antara 

bakteri Gram positif yang akan berwarna biru keunguan dengan bakteri Gram 

negatif yang berwarna merah (Pelczar dan Chan, 2008). 

 

b. Uji Motilitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah bakteri yang diuji bersifat motil atau 

tidak. Pertama-tama isolat bakteri diinokulasi pada media Nutrient Agar (NA) 

pada tabung reaksi secara aseptik dan ditusukkan pada agar tegak, kemudian 

diinkubasi pada suhu yang sesuai pada proses pengambilan sampel kompos 

selama 24-48 jam. Uji bernilai positif ditunjukkan dengan melebarnya koloni pada 

bekas tusukan pada media yang merupakan indikasi bakteri tersebut bersifat motil 

(Hadioetomo, 1993). 

 

7. Kurva Pertumbuhan Sel  

 

Pembuatan kurva pertumbuhan diawali dengan pembuatan medium starter (media 

inokulum). Mikroba terpilih yang disimpan di dalam medium agar miring diambil 

sebanyak dua ose dari medium tersebut dimasukkan dalam 20 mL starter 

kemudian diinkubasi pada shaker incubator dengan kecepatan 110 rpm selama 24 

jam. Sebanyak 2 % starter dipindahkan ke medium kultur (media fermentasi) dan 

diinkubasi kembali selama 72 jam. Pengukuran OD (Optical Density) dilakukan 

setiap 12 jam sekali. Sebanyak 0,3 mL kultur dan 2,7 mL akuades dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi, lalu diukur serapannya menggunakan Spektrofotometer UV-

VIS pada panjang gelombang 600 nm.  

 



32 
 

  
 

8. Produksi Enzim Lipase  

 

Produksi enzim lipase dilakukan setelah diketahui kondisi optimun pertumbuhan 

bakteri. Mikroba terpilih yang disimpan di dalam medium agar miring diambil 

sebanyak dua ose dari medium tersebut dimasukkan dalam 20 mL starter 

kemudian diinkubasi pada shaker incubator dengan kecepatan 110 rpm selama 24 

jam. Sebanyak 2 % starter dipindahkan ke medium kultur (media fermentasi) dan 

diinkubasi kembali sesuai dengan waktu pertumbuhan optimum bakteri. Media 

produksi disentrifugasi untuk memisahkan filtrat. Filtrat merupakan ekstrak kasar 

enzim, selanjutnya diuji aktivitasnya menggunakan metode titrimetri dan 

dilakukan analisa kadar protein dengan metode Lowry. 

 

9. Uji Aktivitas Enzim Lipase 

 

Uji aktivitas enzim lipase menggunakan metode Titrimetri dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: ( Pereira et al., 2001). 

 

a. Uji aktivitas lipase menggunakan larutan NaOH 0,05 N, yaitu, sebanyak 2  

mL substrat minyak zaitun, ditambah 1 mL buffer posfat 0,05 M  pH 7 dan  

1 mL larutan enzim.  Campuran larutan substrat dan enzim ini kemudian di 

inkubasi pada temperatur 35 ºC selama 30 menit. Kemudian substrat enzim 

diinaktifkan dengan menggunakan 1 mL campuran aseton : etanol (1:1), lalu 

tambahkan 5 tetes indikator PP 1% dan titrasi dengan larutan standar NaOH 

0,05 N.  Titrasi dihentikan pada saat terjadi perubahan warna larutan menjadi 

merah muda.  Pengukuran aktivitas dilakukan secara duplo.  
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b. Untuk penentuan blanko dilakukan dengan komposisi larutan yang sama,  

tetapi saat dimasukkan larutan enzim dengan segera ditambahkan campuran 

aseton : etanol (1:1) sebanyak 1 mL, lalu  dititrasi dengan prosedur yang sama 

dengan analisis sampel.  Analisis aktivitas lipase dihitung berdasarkan selisih 

volume titran sampel dengan blanko, seperti persamaan dibawah ini: 

 

 

 

Keterangan : 

A  : mL NaOH untuk titrasi sampel 

B  : mL NaOH untuk titrasi blanko 

1000 : konversi dari mmol ke μmol 

VE :  volume enzim 

t  : waktu reaksi 

 

Satu unit (U) aktivitas enzim setara dengan 1 μmol asam lemak bebas yang 

dihasilkan selama satu menit pada kondisi optimumnya. 

 

10. Uji Kadar Protein Enzim Lipase 

 

Kadar protein enzim ditentukan dengan metode Lowry (Lowry et al., 1951). 

Sebanyak 0,1 mL enzim lipase ditambahkan 0,9 mL akuades lalu ditambah 5 mL 

pereaksi C kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 10 menit pada suhu 

kamar, lalu ditambahkan dengan cepat 0,5 pereaksi D, kemudian dihomogenkan 

dan didiamkan selama 30 menit, lalu diukur pada λmaks 750 nm.  Untuk 

menentukan konsentrasi protein enzim digunakan kurva standar BSA (Bovine 

Serum Albumin). 

  

Aktivitas lipase (U/mL) =   
 A−B x N NaOH x 1000

VE x t
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D. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Penelitian 

  

Pembuatan Kompos 

Sampling Kompos 

Skrining Bakteri Lipolitik 

pada Beberapa Fase 

Pengomposan 

 

Identifikasi Bakteri Lipolitik 

Uji Kualitatif Aktivitas Lipolitik 

Pengecatan Gram  Uji Motilitas 

Produksi Enzim Lipase 

 

Kurva Pertumbuhan Sel 

Uji Aktivitas Enzim Lipase 

Uji Kadar Protein 

Enzim Lipase 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh simpulan sebagai 

berikut: 

1. Total koloni yang diperoleh pada fase mesofilik awal 3 x 10
8 
cfu/mL, fase 

termofilik 2,8 x 10
7
 cfu/mL dan fase mesofilik akhir 7,8 x 10

6
 cfu/mL. 

2. Pada proses seleksi di media selektif Rhodamine B didapatkan total koloni 

penghasil lipolitik pada fase mesofilik awal sebanyak 59 isolat, fase 

termofilik 32 isolat dan fase mesofilik akhir 27 isolat. 

3. Hasil karakterisasi biokimia dipilih 8 isolat untuk tahap selanjutnya yaitu 

isolat LKMA3, LKMD1, LKMG1, LKTB1, LKTD4, LKTF2, LKMC2 dan 

LKMD4. 

4. Aktivitas lipolitik yang dihasilkan isolat terpilih yang relatif tinggi yaitu, 

0,2083 U/mL untuk isolat LKTD4, 0,1666 U/mL untuk isolat LKMA3 dan 

LKMG1. 
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B. Saran 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, disarankan untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Melakukan identifikasi molekular terhadap isolat lipolitik terpilih dengan 

metode 16s RNA.  

2. Melakukan optimasi produksi enzim lipase dari isolat lipolitik terpilih. 

3. Menentukan karakterisasi enzim lipase yang dihasilkan dari isolat terpilih. 
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